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Sommar, sommar, sommar……… 
 
Äntligen kanske vi kan glömma den långa vintern och hoppas på en härlig och brottsfri 
sommar? 
Just nu ser det ganska hoppfullt ut! Den ”sociala oron” med krossade fönster och uppeldade 
bilar verkar ha lagt sig. Järfälla var den kommun som lyckades bäst med att stävja orolighet-
erna. Tack vare alla frivilliga krafter, kommunanställda, politiker och andra som var ute på 
nätter och kvällar! Även Grannstödsbilen körde nattpass! Krävdes också stora polisinsatser. 
I skrivande stund ser det också ganska ljust ut på inbrottssidan!  Vi har hittills i år 77 st. 
anmälda bostadsangrepp i Järfälla. Förra året samma tid hade vi 110 st. Ingen vidare tröst för 
den som drabbats, men ändå. De vittnesiakttagelser som finns, pratar i många fall om unga 
män i huvtröjor….. Märkbart är också att de som drabbats ofta inte har gjort några brotts-
förebyggande åtgärder på sina bostäder. Glöm inte att se över ytterdörrarna – likväl som 
fönster och altandörrar. 
Är ni särskilt intresserade av brottsutvecklingen i stort, så kan ni anmäla er till BRÅ för att få 
deras återkommande nyhetsbrev: nyhetsbrev@bra.se . 
 
Som vanligt inför sommaren finns det saker att göra. Se till att huset ser bebott ut, även om ni 
är bortrest! Exempelvis timer på lampor och radio, häng ut litet tvätt, parkera en bil utanför, 
låt leksaker ligga kvar ute, dra inte för persienner etc., informera grannar och hjälp varandra! 
Förvara inga värdesaker åtkomliga för tjuven! 
Väsk- och ficktjuvar har nu högsäsong! Var försiktig och lämna inget bagage obevakat! 
Lämna heller inget av värde i en obevakad bil! Tillfället gör tjuven! 
Grannstödsbilen, vår service- och trygghetsbil för Grannsamverkan, kör nästan hela 
sommaren. Kontakta dem, 070-763 35 45, om ni behöver skyltar eller annan information! 
  
OBS! Vi har ny e-postadress – för alla ärenden till myndigheten. Skriv Grannsamverkan i 
Järfälla i ämnesraden om ni vill ha kontakt. 
 
Ring direkt när ni ser misstänkt brottslighet! 
                                                                                                         
                                                                                                                    
                                                                                Trevlig sommar!                     
                         
                             
                                                                   Roland Borgström  
 Ge inte tjuven chansen!                  
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Kontakta Polisen: 
Ring SOS Alarm - 112 - vid akuta ärenden 
Ring Polisen - 114 14 - dygnet runt, när du vill 
göra en brottsanmälan, tipsa eller har frågor. 
Anmälan kan i vissa fall göras via Internet. 
 

Polisen Järfälla, Besöksadress:  
Hästskovägen 88, Jakobsberg 
Postadress: Box 930, 191 29  Sollentuna 
Tfn: 114 14, Reception tisdag – onsdag -  torsdag 
kl. 9-17,  lunchstängt kl. 12 – 13. 
E-mail: polismyndigheten.stockholm@polisen.se        
es             
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